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Abraçar novo ano com determinação 
 
Jornal Metro, 10 de Janeiro de 2006 
 
O início de ano é boa altura para virar a página e fazer o que sempre desejou 
 
A mudança de ano pode dar um empurrão na mudança de atitude. Deite mãos à obra 
e dedique-se a tudo o que andou a adiar, por este ou por aquele motivo, durante o ano 
findo. 
Por vezes sentimos uma grande vontade de mudar algo na nossa vida. Seja 
fisicamente (iniciar uma dieta ou mudar o aspecto visual), profissionalmente (mudar 
de emprego ou fazer um curso) ou emocionalmente (arranjar um namorado ou fazer 
aquela viagem há muito sonhada). A mudança de ano pode marcar a separação entre 
o desejado e o realizado. Assim, mude de ano, mas mude também de atitude e faça o 
que você sempre desejou e sempre adiou. 
Se está cansado e desanimado com o emprego que tem actualmente, então comece a 
procurar. O melhor é não desistir do seu enquanto não lhe aparecer outro. Inscreva-
se naquele curso que o cativa desde há muito e empenhe-se no estudo. Se está sempre 
a dizer que tem de ir para a ginástica, então o melhor é passar das palavras às acções 
e destronar as gordurazitas que o incomodam. Se passa a vida a elogiar os voluntários 
e acredita que tem algo para dar aos outros, então dedique um pouco do seu tempo a 
uma causa, aliando-se a quem já o faz. 
 
Ano novo, vida nova 
A mudança de ano pode também trazer algum ânimo a todos os que andam 
desiludidos com a vida (desempregados, pessoas que viveram divórcios dramáticos, 
etc.). Encare o novo ano como aquele que finalmente lhe vai abrir as portas de um 
novo emprego, que lhe vai dar a conhecer a pessoa especial pela qual espera ou 
realizar qualquer outro sonho. 
Contratempos todos temos e ninguém tem uma vida perfeita, por isso encare 2006 
com optimismo. Acredite que o que mais deseja lhe vai acontecer. Reúna todas as 
suas forças para dar a volta às situações mais delicadas ou duras. Mantenha-se activo, 
rodeie-se dos amigos e de todos aqueles de quem gosta para não se deixar esmorecer. 
Tente ajudar quem precisa. Fazer alguém feliz trar-lhe-á uma recompensa enorme. 
Mas se alguém lhe faz mal, corte o mal pela raiz. Afaste-se de todos os que lhe são 
prejudiciais ou que não o apoiam, porque não vale nada estar com quem não lhe quer 
bem. 
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I. Compreensão e vocabulário 
 
1. Depois de ter ouvido o texto, responda às seguintes perguntas: 
 
a. Qual é o conselho principal para o ano novo que se nos dá neste artigo? 
 
b. Como é que devemos proceder se queremos mudar de emprego? 
 
c. Qual é o conselho para os que têm um problema com excesso de peso? 
 
d. Como é que deveríamos encarar o ano novo, segundo o texto? 
 
e. No texto, há vários exemplos de expressões fixas ou idiomáticas: 
 
virar a página 
deitar mãos à obra 
passar das palavras às acções 
dar a volta a uma situação 
cortar algo pela raiz 
 
Tente explicar em português e com palavras próprias o significado destas expressões. 
Como pode traduzi-las para a sua língua?  
 
2. Procure no texto uma palavra ou expressão que significa: 
 
juntar-se, unir-se  embaraçar, enfadar 
 
que terminou 

  
afrontar 

 
dificuldade, contrariedade, obstáculo 

  
ver as coisas pelo lado bom 

 
que está sem trabalho 

  
impulso, estímulo 

 
perder o ânimo; ficar triste 

  
quem faz um trabalho de assistência 
social sem ser remunerado 

 
regime alimentar 

  
louvar; dizer bem de 

 
transferir para outro dia no futuro 

  
agora, neste momento 
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II. Gramática 
 
1. Encontre no texto todas as formas do imperativo, completando o quadro: 
 

Infinitivo Imperativo 
deitar deite 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
2. Reescreva o texto usando a forma do imperativo informal (tu): 
 
A mudança de ano pode dar um empurrão na mudança de atitude. Deita mãos à 
obra e dedica-te a tudo o que andaste a adiar, por este ou por aquele motivo, 
durante o ano findo... 
 
3. Encontre os pronomes e determinantes indefinidos no texto e explique o seu uso. 
 
4. Encontre os pronomes pessoais no texto agrupando-os em formas de sujeito, 
complemento directo, indirecto, reflexo. Depois preencha o quadro com as formas 
que faltam: 
 

Sujeito Complemento 
directo 

Complemento 
indirecto 

Reflexo 

 me   
    
  lhe  
 a   

você    
   nos 
  vos  
 os   
   se 

 
5. Encontre os pronomes e determinantes possessivos no texto.  
 
6. Encontre as orações relativas no texto e explique o uso dos pronomes relativos 
nelas empregues. 
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7. Complete as frases com pronomes relativos adequados: 
 
a.  O carro __ te emprestei ontem não é mau. 
 
b.  A aldeia ___ moro é distante do grande centro. 
 
c.  Os alunos ___ trabalhos estão bons vão ficar todos contentes. 
 
d.  Os Brasileiros com ___ falei eram muito simpáticos. 
 
e.  Há situações perante ___ não sabemos bem como reagir. 
 
8. No texto, aparece a forma trar-lhe-á. O que é que é esta forma? 
 
9. Em português, há diferentes construções que servem para exprimir um 
acontecimento ou uma situação futura. Complete o quadro com construções e 
exemplos: 
 

Construção Exemplo 
Ir + Infinitivo  
 Na próxima semana vou a Paris. 
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III. Actividades orais: 
 
1. Repare nos seguintes quadros dos feriados em Portugal e no Brasil. Procure 
informação (por exemplo na Internet) sobre os feriados nacionais portugueses e 
brasileiros: Dia da Liberdade, Dia de Portugal, Implantação da República, 
Restauração da Independência, Tiradentes, Independência do Brasil, Proclamação da 
República. 
 
Portugal 
 

Data Feriado 

1 de Janeiro Ano Novo 

Terça-feira, festa móvel (Fevereiro ou Março) Carnaval 

Sexta-feira, festa móvel (Março ou Abril) Sexta-Feira Santa 

Domingo, festa móvel (Março ou Abril) Páscoa 

25 de Abril Dia da Liberdade 

1 de Maio Dia do Trabalhador 

Quinta-feira, festa móvel (Maio ou Junho) Corpo de Deus 

10 de Junho Dia de Portugal 

15 de Agosto Assunção de Nossa Senhora 

5 de Outubro Implantação da República 

1 de Novembro Todos os Santos 

1 de Dezembro Restauração da Independência 

8 de Dezembro Imaculada Conceição 

25 de Dezembro Natal 

 
Brasil 
 

Data Feriado 

1 de janeiro Dia da Confraternização Universal 

Segunda-feira, festa móvel (fevereiro ou março) Carnaval 

Terça-feira, festa móvel (fevereiro ou março) Carnaval 

Sexta-feira, festa móvel (março ou abril) Paixão de Cristo 

Domingo, festa móvel (março ou abril) Páscoa 

21 de abril Tiradentes 

1 de maio Dia do Trabalho 

Quinta-feira, festa móvel (maio ou junho) Corpus Christi 

7 de setembro Independência do Brasil 

12 de outubro Nossa Sr.ª Aparecida - Padroeira do Brasil 

2 de novembro Finados 

15 de novembro Proclamação da República 

25 de dezembro Natal 
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2. Quais são os feriados nacionais no seu país? Como se celebram? 
 
3. Como é que se celebra a Passagem de Ano ou outra festa importante no seu país / 
na sua cidade / na sua família? 
 
4. Conte como foi a sua noite de Passagem de Ano para este ano. 


